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UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Số: 405/STTTT-KHTC
V/v đăng ký đào tạo các khóa
bồi dưỡng quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT
quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vi/doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin
đóng chân trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Nghị định
số 102/2009/NĐ-CP);
Căn cứ nhu cầu đăng ký đào tạo của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai,
Nhằm kịp thời cập nhật các chứng chỉ nghiệp vụ trong quản lý đầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) trong việc tham gia quản lý dự án, lập, thẩm định dự toán,
thiết kế thi công và giám sát thi công các dự án CNTT sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia
Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn (Phường
Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng) trân trọng gửi đến quý cơ quan việc
tổ chức đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ, với các nội dung sau:
1. Các khóa bồi dưỡng quản lý đầu tư ứng dụng CNTT:
Chi tiết kèm theo Phụ lục 01, bao gồm:
Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án CNTT.
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
Bộ môn 3: Giám sát thi công.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian đào tạo: Dự kiến bắt đầu từ ngày 28/05/2018 (thời gian cụ thể sẽ được
ghi rõ trong Thông báo triệu tập học viên);
- Địa điểm: Phòng họp (tầng 1) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
(Địa chỉ: Nhà Công sở liên cơ quan, số 17 – Trần Hưng Đạo, TP Pleiku)
3. Cấp giấy chứng
Sau khi kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận có
giá trị 05 năm kể từ ngày cấp theo quy định tại Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày
20/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Chương trình khung, mẫu Giấy
chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
Đề nghị các cơ quan/đơn vị đăng ký nhu cầu theo các nội dung tại Phụ lục 02 gửi kèm, gửi
về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 18/6/2018 để tổng hợp, phối hợp mở lớp./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Trường CĐCNTTHN Việt – Hàn;
- Lưu : VT, P. P.KHTC.
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PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Kèm theo Công văn số:405/STTTT-KHTC, ngày 14 tháng 5 năm 2018
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ THỜI GIAN KHÓA ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT
1. Nội dung chi tiết khóa đào tạo:
Số
TT

Đối tượng đào tạo

Thời
lượng

Học phí
(đồng)

 Các cá nhân, chủ trì hoặc
tham gia:
 Ban quản lý dự án
 Thiết kế sơ bộ
 Tư vấn lập dự án
 Tư vấn quản lý dự án
 Khảo sát, tư vấn khảo sát
 Thiết kế thi công, tư vấn
thiết kế thi công
 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

48 tiết

2.500.000

Lập dự toán chi phí đầu tư  Các cá nhân, chủ trì hoặc
2 ứng dụng CNTT
tham gia:
Học phần 1: Xác định giá trị
 Ban quản lý dự án
2.1 phần mềm nội bộ.
 Thiết kế thi công, tư vấn
Học phần 2: Phương pháp
thiết kế thi công
2.2 lập và quản lý chi phí đầu tư
 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu
ứng dụng CNTT.

48 tiết

2.500.000

 Các cá nhân, chủ trì hoặc
tham gia:
 Ban quản lý dự án
 Giám sát thi công, tư vấn
giám sát thi công
 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

24 tiết

2.000.000

Bộ môn đào tạo

1 Lập và quản lý dự án
1.1 Học phần 1: Nghiệp vụ lập
dự án, thiết kế thi công ứng
dụng CNTT.
Học phần 2: Nghiệp vụ quản
1.2
lý dự án ứng dụng CNTT.
Học phần 3: Nghiệp vụ thẩm
định dự án, thiết kế thi công
1.3 ứng dụng CNTT.

3

Giám sát thi công

Ghi chú: Học phí học viên nộp trực tiếp cho Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
Hữu nghị Việt – Hàn bằng tiền mặt (lúc khai giảng khóa học) hoặc chuyển khoản theo
thông tin: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Tài khoản số: 2006201001299 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam - chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Mã số thuế: 0400584303

PHỤ LỤC 2
(theo Công văn số: 405/STTTT-KHTC, ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT
Tên đơn vị: ……

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….,ngày

tháng

năm 2018

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT
Kính gửi: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.
Số
TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/Đơn vị
công tác

Email

Điện thoại
Di động

Đăng ký
bộ môn

Ghi chú: Mỗi học viên khi tham gia khóa học cung cấp 02 ảnh 3x4 cm chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký và 01 bản chụp
Chứng minh nhân dân./.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

